
 

 
 
SZENTMISÉK 
 
Vasárnap ápr. 26. HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA 

   

 ½ 10  élő online közvetítés 
Hétfő, ápr. 27.   
ApCsel 6,8-15  
Jn 3,1-8 
 
Kedd, ápr. 28.  CHANEL SZENT PÉTER 
ApCsel 7,51-8,1a 
Jn 6,30-35 

 
 
Szerda ápr. 29. SZIÉNAI SZENT KATALIN 
1 Jn 1,5-2,2  
Mt 11,25-30 
 
Csütörtök, ápr. 30.  SZENT V. PIUSZ PÁPA 
ApCsel 8,26-40  
Jn 6,44-52 

  
 
Péntek, máj. 1. MUNKÁS SZENT JÓZSEF 
Ter 1,26-2,3 Elsőpéntek 
Mt 13,54-58 este 6 élő online közvetítés 
 
Szombat máj. 2.  
ApCsel 9,31-42   
Jn 6,60-69  
 
Vasárnap máj. 3. HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA 

   

 ½ 10  élő online közvetítés 
 
 

 
 

 
HH- munkatársak: Hné Vukovich Éva, Nardai Katalin, Salacz Nadine. 

Simon András, Vné Kollár Angyalka, Kapcsolat: vukocini@gmail.com 

 

 

 
 

HÉT LITURGIÁJA 

 

Olvasmány:  ApCsel 2,14.22-28     
Téma:  Jézus Krisztusban beteljesedik a próféták jö-
vendölése: szenvedése és halála bizonyítja, hogy Isten 
a rosszat is jóra változtatja. 
 
Péter pünkösdi beszédének központja Jézus halála és 
föltámadása. A föltámadást nemcsak szemtanúk igazol-
ják, olyanok, akik látták Őt; Péter írással is bizonyít: a 
16. zsoltárt (8-11) idézi Jézusról. Ez a zsoltár oly ember 
bizakodó imája, ki veszélyben látja az életét. De, mint a 
többi zsoltár, ez is csak Krisztusban kapta meg teljes 
értelmét: Isten a Hozzája hű lelket nem engedi át a rom-
lásnak, a halált legyőzi az élet. Mi is imádkozhatjuk ezt a 
zsoltárt, mint a föltámadásba vetett hitünk, reményünk, 
valamint az Istennel való örök közösségünk kifejezését.  
 
Szentlecke:                     1Pt 1,17-21     
Téma: Krisztusnak, a szeplőtelen Báránynak drága vé-
re váltott meg minket 
 
Keresztségünk óta Istent Atyánknak hívjuk. De mégse 
feledjük, hogy Ő a szentséges Isten, aki szentségre hív 
minket (1Pt 1,16; 3Mz 19,2). Szentségre kötelez minket 
Jézusnak, a húsvéti Báránynak föláldozása is. -- Az 
1,20-21 vers vallomás Krisztusról, Isten Fiáról, ki min-
denkor Istennél volt. Ő tette láthatóvá nekünk Isten bel-
ső lényét. Most elhihetjük, hogy Isten szeret bennünket. 
  
Evangélium:   Lk 24,13-35     
Téma:  Jézust a kenyértörés, vagyis a szentáldozás 
ismerteti meg velünk igazán. 
 
A Föltámadt oly prófétaként jelenik meg a tanítványok 
előtt, aki ismeri és hatalommal magyarázza az Írásokat. 
A vacsoránál látják a kenyértörés mozdulatát. Oly isme-
rős ez! És mennyit mond ez nekik most! Él Ő, Jézus, a 
megfeszített, az eltemetett! Itt van, keresi őket, újjászü-
letik az elveszett közösség. Ebből a vacsorából erőt me-
rítve el tudnak indulni és égő szívvel tanúskodni: Jézus 
föltámadt, Jézus él!  
 
,,Nem ezeket kellet-e szenvedni a Krisztusnak és úgy 
menni be az ő dicsőségébe? És elkezdvén Mózesen 
és mind a prófétákon, fejtegeté mind, amik az írás-
ban felőle szóltanak.'' Isten Messiását másképp 
gondolta el, mint ti; szóval: Isten gondolatai nem a ti 
gondolataitok. Az ő alakján oly vonások is vannak, 
melyeket ti szívesen feledtek, az önmegtagadás és a 
szenvedés; de hát nem nektek van igazatok, hanem 
neki. Hányszor leledzünk mi is e hibában! Azt gon-
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Isten azért vált emberré,  

hogy az ember Istenné válhasson. 
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doljuk, hogy az evangélium csak vigaszt helyez kilá-
tásba s áldozatot nem kér. Ha Jézus a szenvedés 
útján ment be dicsőségébe, nem kell-e nekem is ez 
úton, az ő útján járnom? Tépjük már egyszer szét az 
öntudatlanság káprázatát; állj lábaidra -- mondja a 
próféta -- s beszélj s tégy, mint férfias lélekhez illik!    
,,És elérkezének a helységhez, ahová mennek vala 
és ő tovább látszék tartani. De kényszeríték őt 
mondván: Maradj velünk, mert esteledik és már ha-
nyatlik a nap. És betére velök.'' Jézus úgy tett, mint-
ha tovább akart volna menni, pedig szíve vonzotta, 
hogy őket a legnagyobb kegyelemben részesítse; 
kívánta mindazonáltal, hogy ez a nagy kegyelem alá-
zatos kérelemnek legyen a jutalma; akarta, hogy kér-
jék: Maradj velünk!    Üdvözítőnk vágya, hogy velünk 
lehessen s lelkünkben lakozhassék. El akar minket 
halmozni kegyelmének áldásaival, de kívánja, hogy 
kérjük a kegyelmet s forró imáinkkal tartóztassuk őt 
magunknál. Sokszor azért vagyunk levertek, mert 
nem iparkodunk eléggé buzgón imáinkkal Jézust 
magunknál tartóztatni. Ne viseltessünk csak passz-
íve; tegyünk! Vizsgáljuk meg magunkat, vajon van-e 
forró óhajunk az Üdvözítő kegyelme után? Ha azt 
találnók, hogy nincs, kérjük buzgón; kérjük, hogy 
maradjon mindig velünk, kivált amidőn a kísértések 
felhői tornyosulnak fejünk fölött, mikor a kétely és a 
szenvedés éjszakája borul reánk, de legfőképpen 
halálunk óráján. ,,Maradj velünk, mert esteledik és 
már hanyatlik a nap.''  

(Prohászka: ÖM, 7:370; 124) 
ÜNNEPEINK 
Április 29. Sziénai Szent Katalin egyháztanító 1347. 
március 25-én született mint anyjának 25. gyermeke. 
Hét éves korában szüzességi fogadalmat tett. nyolc 
éves korában kapta első látomását. Szent Domonkos 
rendjébe lépett. Rendkívüli aszkéta, és egyben tevékeny 
életet élt: kongregációkat szervezett, betegeket ápolt, 
szegényeket segített, bűnösöket térített. Fejedelmekkel, 
püspökökkel, sőt a pápával is levelezett. Rábírta XI. 
Gergely pápát, hogy visszatérjen Avignonból. Levelezé-
sét és „Dialogus” című munkáját a Krisztussal való szo-
ros kapcsolat hatotta át. Írásaival és tanácsaival a vallá-
sos élet megújítását és a béke ügyét mozdította elő. Eu-
rópa társ védőszentje, testén Krisztus sebhelyeit viselte. 
VI. Orbán pápa Rómába hívta, és Szent Katalin ott halt 
meg 33 éves korában, 1380. április 29-én. 
Április 30. Szent V. Pius pápa Ghislieri Mihály volt a ne-
ve, a piemonti Soscoban született 1504. január 17-én. 
1550-ben a pápai inkvizíció általános biztosává, majd 
bíborossá, illetve nagyinkvizítorrá nevezték ki. Ő követte 
IV. Piust Szent Péter székében. Működését két fő törek-
vés határozta meg: Az Egyház belső reformját a tridenti 
zsinat szellemében keresztülvinni, és az Egyház érdeke-
it védeni. A belső megújulás érdekében megkívánta kör-
nyezetétől és az egész papságtól az egyszerűséget, 
tiltotta a fényűzést, erélyesen lépett fel az erkölcstelen-
séggel szemben, letörte az uzsorát és a rablásokat. Ki-
adta a katekizmust, megreformálta a misekönyvet és a 
breviáriumot. A missziók ügyét támogatta. Az ő ösztön-
zésére egyesült Genova és Velence a Habsburgok ha-
jóhadával, így a keresztények fényes győzelmet arattak 
Lepantónál a törökök felett.  
Május 3. Szent Fülöp és Jakab apostolok. Fülöp 
Betszaidában született. Eredetileg Keresztelő Szent Já-
nos tanítványa volt. Az elsők között hívta meg őt Jézus 
apostollá. Vértanúhalált szenvedett: Hieropoliszban ke-

resztre feszítették. Kemény életet élt, és sok zsidót térí-
tett a hitre. 62-ben szenvedett vértanúságot. 
 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE  
Április 24-én eltemettük Körössy László hittársunkat, 
aki 2020. ápr. 11-én visszaadta a lelkét Teremtőjének. A 
gyászmisét ápr. 24-én 18:00 órakor mondja érte Gyuri 
atya a kápolnában. 
Laci több, mint ötven éve tevékeny tagja volt kápolnánk 
közösségének. Sokoldalú tehetségét kamatoztatta mind 
kórusunkban, mind kisközösségeinkben. Ünnepi alkal-
makkor gyönyörű versek előadásával örvendeztetett 
meg. A basszus szólam tagjaként a kórus-
rendezvényeken kitűnő színészi alakításokat kaptunk 
tőle. Szerény, kedves emberként kitűnő tagja volt kö-
zösségünknek. Emlékét szeretettel megőrizzük.    

 
Gyuri atya a járvány ideje alatt is tart vasárnaponként 
fél 10-kor szentmisét, melybe a hívek otthonról kapcso-
lódhatnak be az interneten keresztül.  
 

Továbbá május 1-én, elsőpénteken este 18:00-kor is 
lesz szentmise, amelyen a vasárnapiakhoz hasonló mó-
don vehetünk részt. Lélekben készülünk Szűz Mária ha-
vára. 
 

Keddenként 18:30-kor bibliaóra Gyuri atya vezetésé-
vel, melyet szintén a kápolna YouTube-csatornáján köz-
vetítünk. A csatorna ezen a linken érhető el. A közvetí-
tés később is megtekinthető. 
 

Bíboros atyánk engedélyezte a hívek szentmisén kívüli 
rendkívüli szentáldozását, ezért biztosít Gyuri atya is 
erre lehetőséget vasárnap a szentmise után, azaz  
½ 11 és ½ 1 óra között. Ez szigorú feltételekhez kötött, 
amihez kérjük, hogy mindenki alkalmazkodjon: 
- csak komoly igény esetén, felkészülést követően járul 
junk szentáldozáshoz 
- az idősek továbbra is maradjanak otthon 
- a kápolnában max. 5 ember tartózkodhat, min. 1,5 mé-
teres távolságot tartva egymástól 
- a családok együtt jöjjenek 
- kézmosást követően, lehetőleg maszkban lépjünk be a 
kápolnába.  Köszönjük. 

 
Ha tudtok olyan testvérünkről, aki nem olvassa a leve-
lezőlistát, de szívesen megkapná az oda érkező híre-
ket, akkor hívjátok fel a figyelmét, hogy az e-mail címe 
elküldésével (a vukocini@gmail.com címre) hozzájut-
hat! 

 
Kápolnánkat a hívek vasárnapi perselyadományaiból 
tartjuk fenn. A támogatásra a kialakult helyzetben is 
szükségünk van, ezért köszönettel fogadjuk az adomá-
nyokat a kápolna bankszámlájára: 
 

Gyümölcsoltó Boldogasszony-kápolna 
11100104-18246197-36000001 

 
Köszönjük kedves Híveinknek, hogy a tavalyi évben a 
személyi jövedelemadó bevallásuknál jelentősen támo-
gatták a Karolina Egyesületet az adójuk 1%-ával. Kér-
jük, amennyiben ezt idén is megteszik, a rendelkező 
nyilatkozatot az alábbiak szerint töltsék ki:  

Kedvezményezett adószáma: 18055696–1–43  
Kedvezményezett neve: Karolina Egyesület.  
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011 

  – A Karolina Egyesület elnöksége – 

https://www.youtube.com/channel/UCmwgKvucegR0pPZ_hySwH5Q/videos
mailto:vukocini@gmail.com

